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Het dubbellaags filter bleek al het ijzer
moeiteloos te verwijderen (Fe <0,01 mg/l).

In memoriam
Albert Schaafsma oud-hoofd voorlichting PWN

6. Kosten van spoelwaterzuivering
De bouwkosten van deze installatie
bedroegen:
bouwkundig:
f 410.000,werktuigbouwkundig:
f 490.000,elektrotechnisch:
f 225.000,terreinleidingen:
f 100.000,-

Op vrijdag 27 september 1996 is Albert
Schaafsma na een langdurige ziekteperiode,
die hij op een bijzondere wijze inhoud
heeft gegeven, overleden.
Vanaf zijn aantreden bij PWN in 1980
tot en met 1992 mocht ik met Albert
Schaafsma in vele verbanden, zowel voor
PWN als voor de drinkwatersector, nauw
en plezierig samenwerken. Ik hecht er
daarom aan om enkele woorden aan zijn
werk te wijden.

totaal

f 1.225.000,-

Rekening houdend met afschrijvingstermijnen, zoals gebruikelijk bij de WMD van
resp. 30, 20, 10 en 20 jaar voor de bovengenoemde onderdelen betekent bij een
rentepercentage van 8% op annuïteitsbasis
jaarlijks een bedrag van f 130.000,-. Per m 3
gezuiverd spoelwater is dit f 0,59. Wordt er
rekening gehouden met ongeveer f 0,13
per m 3 voor onderhoud, energie en chemicaliën dan kost dit water f 0,72 per m3.
Dit betekent echter geen grotere afzet van
drinkwater. Dit water wordt in de plaats
van het normaal gezuiverde grondwater
geleverd. De produktiekosten van dit
water bedraagt ongeveer f 0,60 per m 3 .
Het gezuiverde spoelwater is dus f 0,12
per m 3 duurder. Er vindt echter een besparing plaats van f 0,35 per m 3 grondwaterbelasting (rijk en provincie) vanwege het
feit dat er een overeenkomstige hoeveelheid water niet aan de bodem onttrokken
wordt. Met andere woorden door dit spoelwater te zuiveren verdienen we f 0,23
per m 3 . Dit is een bedrijfsverbetering van
f 50.000,- per jaar. Als bij gelijkblijvende
investeringskosten het spoelwaterverbruik
3% bedraagt wordt er geen financieel
verlies geleden. Bij geringere hoeveelheden
spoelwater zal een dergelijke installatie
goedkoper worden. Op grond van milieuoverwegingen (zie inleiding) zou spoelwaterzuivering zelfs geld 'mogen' kosten.
Als hiervoor enkele centen per m 3 van de
totale produktie van een pompstation
gerekend zou worden, dan is een dergelijke
zuivering ook voor kleinere pompstations
te realiseren.
7. Conclusie
Zuivering van spoelwater van pompstation
Noordbargeres is procestechnisch en
financieel aantrekkelijk. De WMD gaat
enthousiast op de ingeslagen weg voort.
Inmiddels zijn spoelwaterzuiveringsinstallaties voor 2 andere pompstations al in
uitvoering genomen.
• • •

Een van de sterke
punten van Albert
Schaafsma in zijn
werk voor PWN
was zijn vermogen
om bijzondere
gebeurtenissen
vanuit een goed
gevoel voor de
public relations
aspecten te organiseren en in harmonie met zijn medewerkers tot uitvoering te brengen. Naast
zijn werk voor PWN was hij ook nauw
betrokken bij de public relations van de
WRK.

Ecotoxicologische
risicoanalyse
Reactie op 'Ecotoxicologische risicoanalyse van
verontreinigde sedimentenin deRijn;een
methodeom microbicleprocessen tegebruiken
vooronderbouwingvan denormstelling'van
deheerP. van Beelenetai, H20 (29) 1996,
nr. 17, pag. 507 e.v.
In het artikel wordt gepleit om onderzoeksresultaten over het effect van
microverontreinigingen op microbiële
afbraakprocessen mee te nemen in normstellingsprocedures. Dit pleidooi is gebaseerd op experimenten met vijf stoffen,
waarvan de remmende werking op afbraakprocessen is onderzocht onder anaërobe
condities in het laboratorium. Hierbij is
gebruik gemaakt van 'natuurlijk' Rijnsediment, waaraan de onderzochte toxicanten (benzeen, PCP, DCE, chloroform
en zink) zijn toegevoegd. Het effect van de
toxicanten op mineralisatieprocessen wordt
uitgedrukt in een DC5 en een DC50;
de toxicantconcentraties in het sediment
(mg/kg) waarbij minder dan 10% effect
optreedt bij 95% resp. 50% van alle mineralisatieprocessen.
Het idee om de resultaten van dergelijke

In het kader van zijn werk voor de drinkwatersector wil ik de CoVW noemen, het
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven van de VWN, waarvan hij jarenlang voorzitter was. In dit contactorgaan
bevorderde hij het eenduidig naar buiten
treden van de bedrijfstak, waarbij hij naast
het zakelijke ook het sociale aspect van de
bijeenkomsten benadrukte. Daardoor werd
hij voor velen een vriend.
In internationaal verband was hij actief in
RIWA/IAWR en was hij secretaris van de
Standing Committee on Public Relations
van de IWSA.
Tenslotte wil ik nog zijn inspanningen
voor de twinning met de stad en de
kabupaten Bogor in Indonesië noemen.
Hij heeft daar opvallende resultaten
geboekt in het helpen vormgeven van een
duidelijk public relationsbeleid.
Onze Indonesische collega's geven keer op
keer blijk van hun grote waardering voor
Albert, met wie zij een goede relatie onderhielden.
Ik wens zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Casper Sprey

toetsen in de normstelling te betrekken is
origineel. De interpretatie van de testresultaten is echter minder eenvoudig dan
de auteurs doen voorkomen. Dit geldt met
name voor de (verwachte) toxische effecten
van chloroform op mineralisatieprocessen
in de Maas (1), en (gesuggereerde) effecten
van zink in Rijnsediment (2).
ad (1): De auteurs vonden dat chloroform
bij zeer lage concentraties in het sediment
een remmende werking heeft op mineralisatieprocessen (Tabel I). Met behulp
van een partitiecoëfficiënt is de kritische
concentratie in het sediment (DC5) omgerekend naar een concentratie in de
waterkolom (0.07 u.g/1, Tabel III), die
vervolgens is vergeleken met de waargenomen chloroformconcentraties in de
Maas (gemiddeld 0.9 [xg/1, Tabel III).
Hieruit wordt geconcludeerd dat de chloroformconcentraties in de waterkolom van de
Maas toxische effecten zullen hebben op
mineralisatieprocessen in het sediment.
Deze conclusie gaat voorbij aan het feit,
dat chloroform niet stabiel is in anaërobe
sedimenten, zoals elders wordt aangegeven
door de auteurs. De halfwaardetijd voor
afbraak van chloroform in anaëroob sediment ligt in de orde van één tot twee
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weken. Dit gegeven, gecombineerd met de
ervaring dat (slibrijke) waterbodems reeds
binnen één cm geheel anaëroob zijn, impliceert dat chloroform na afzetting zeer snel
verdwenen zal zijn in het (Maas-)sediment.
Het effect van chloroform op de afbraakprocessen in het sediment zal dus wel
meevallen, zeker voor langzame processen
zoals reductieve dechlorering van PCB's en
dioxines, waarvan de halfwaardetijd in de
orde van tientallen jaren ligt.
Daarnaast gaan de auteurs voorbij aan de
mogelijkheid, dat de microbiële populatie
in het Maassediment, door de continue
belasting met chloroform, aan deze omstandigheden geadapteerd zou kunnen zijn.
Dit argument wordt overigens wel gebruikt
voor de hoge zinkconcentraties in sediment van de Rijn, 'waardoor de microflora
al aangepast moet zijn'.
ad (2): Het is zeer moeilijk voorstelbaar,
dat toxische effecten van zink reeds
optreden bij een zeer geringe toevoeging
(nl. 7.5, 11 en 42 mg/kg) aan het achtergrondniveau van 800 mg/kg (Tabel I).
De auteurs constateren dit ook, en wijten
dit aan de beschikbaarheid van het toegevoegde zink, waarbij wordt aangenomen
dat het reeds aanwezige zink in het sediment voor een groot deel niet beschikbaar
is. Dit impliceert natuurlijk wel, dat de
testmethode ongeschikt is om effecten van
zink (en overige zware metalen) op mineralisatieprocessen te onderzoeken, omdat
het probleem van verhoogde beschikbaarheid van toegevoegde metalen (als goed
oplosbare zouten) altijd speelt in dit soort
laboratoriumtesten. Een alternatief zou
kunnen zijn om veld-gecontamineerde
sedimenten te gebruiken, zowel uit
vervuilde als uit relatief schone gebieden,
zodat toevoeging van metalen in het
laboratorium niet meer nodig is.
Tenslotte: De suggestie dat het totaal aan
adsorbeerbare chloorverbindingen in de
Rijn van gemiddeld 16 u,g/l effecten zou
kunnen hebben op de mineralisatieprocessen wordt niet onderbouwd en is daarom
speculatief. Ook de suggestie dat reductieve
dechlorering van PCB's en dioxinen in
sediment van het Ketelmeer geremd zou
kunnen zijn door hoge zinkconcentraties
doet vreemd aan, gezien de daarop volgende
discussie over de (geringe) beschikbaarheid
van zink in (anaërobe) waterbodems.
Overigens delen wij de mening van de
auteurs, dat een beter inzicht in de speciatie
van zink (en van zware metalen in het
algemeen) in waterbodems essentieel is
om toxicologische risico's vast te kunnen
stellen.
Een uitgebreide studie naar de speciatie
van zware metalen in sediment en poriën-

water van de Brabantse Biesbosch wordt
momenteel uitgevoerd door het Instituut
voor Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht, in opdracht van het
RIZA.
drs.J.J. G. Zwolsman en dr. L. M. der
Heijdt, RIZA

Naschrift
Zwolsman en Van der Heijdt stellen
terecht dat de interpretatie van onze testresultaten minder eenvoudig is. Dit geldt
in het algemeen voor de interpretatie van
ecotoxicologische en milieuchemische
experimenten, daar een extrapolatie van
metingen in het laboratorium naar de
situatie buiten in het ecosysteem altijd
complex is. Daarom wordt in het artikel
ook gesteld dat effecten kunnen optreden
zonder dat gespecificeerd wordt op welke
diepte en welke locatie precies de processen geremd worden. De bedoeling van het
artikel is te wijzen op de risico's van
genoemde verontreinigingen, niet om de
omvang van het probleem reeds duidelijk
in kaart te brengen.
Ten aanzien van de twee opmerkingen van
Zwolsman en Van der Heijdt het volgende:
ad (1): Zwolsman en Van der Heijdt stellen dat het chloroform meestal niet diep in
het sediment zal doordringen. Dit zal in
een aantal gevallen zo zijn, maar in andere
gevallen wordt het chloroform helemaal
niet of veel langzamer afgebroken (zie
referentie no. 10 in het H 2 0 artikel) en zal
dan wel diep kunnen doordringen. Zelfs
wanneer snelle chloroform afbraak in de
grenslaag tussen bodem en sediment op
een bepaalde locatie optreedt, dan zal
chloroform in die laag wel toxische effecten
vertonen. De meeste biologische activiteit
in de waterbodem is gelokaliseerd in de
grenslaag omdat daar de sedimentatie van
organisch materiaal en de reductie van het
uit de water kolom komende zuurstof
plaatsvindt. In de Maas is deze grenslaag
niet statisch zoals in een bezinkingsput
maar wordt het sediment regelmatig
opgewerveld door stromingen en scheepvaart. Een remming van de afbraak in de
gehele water/sediment grenslaag en in
grote delen van de diepere lagen kan dan
ook zeker niet als onbelangrijk afgedaan
worden.
De mogelijkheid dat de microbiële levensgemeenschap in het Maassediment door de
continue belasting met chloroform aan
deze omstandigheden aangepast zou
kunnen zijn, vervult ons met zorg en niet
met optimisme. In de biologie is er een
onderscheid tussen een populatie van één

soort en een levensgemeenschap van vele
soorten. Een levensgemeenschap verandert
onder invloed van toxische stoffen doordat
gevoelige soorten uitsterven en resistente
soorten overleven. In de literatuur is een
aantal voorbeelden beschreven (voor een
overzicht zie RIVM rapport 719102051)
waarbij dit uitsterven van gevoelige soorten
micro-organismen ernstige gevolgen had
voor het functioneren van het ecosysteem.
ad (2): De beschikbaarheid van metalen in
sedimenten is geen vast gegeven maar kan
naar locatie, diepte en bemonsteringsdatum sterk verschillen. Verder geeft het
toevoegen van opgelost Zn 2+ aan het
sediment inderdaad een soort 'worst case'
schatting. De effect concentraties zijn
echter zodanig laag dat het beschikbaar
komen van slechts een kleine fractie van
het in het sediment aanwezige zink al
toxische effecten kan veroorzaken.
Het alternatief dat Zwolsman en Van der
Heijdt aandragen om veld-gecontamineerde sedimenten voor ecotoxicologisch
onderzoek te gebruiken heeft als nadeel,
dat vervuilde en schone sedimenten in vele
opzichten verschillen zodat een duidelijke
relatie met de zinkverontreiniging niet
gelegd kan worden.
Tenslotte: Onze suggestie dat het totaal
aan adsorbeerbare chloorverbindingen van
16 u.g/1 een effect op de mineralisatie
processen zou kunnen hebben is speculatief. De suggestie was bedoeld om onze
zorgen uit te drukken over de effecten van
chloorverbindingen die veel toxischer
blijken te kunnen zijn voor bepaalde
mineralisatie processen dan voorheen werd
verwacht.
P. van Beelen e.a.

